Motivatie/adviesformulier Vavo Friesland College in te vullen door de leerling
Naam leerling:______________________________________________________________________
Naam intaker:____________________________________Datum:____________________________
Waarom kies je voor het Vavo?

Heb je, bijvoorbeeld omdat je gezakt bent, of om een andere reden gebruik gemaakt van
ondersteuning op het voortgezet onderwijs/mbo of elders?
 Gewerkt met een huiswerkinstituut
 Extra gesprekken gevoerd met de mentor
 Afspraken met mijn ouders/verzorgers
 Anders, namelijk:
Heb je last van belemmeringen in het leren?
 Nee
Dyslexie
 Dyscalculie
 Faalangst
 Minder dan 7 jaar in Nederland (taalbeheersing)
 Anders, namelijk:
Zijn er eventueel nog andere belemmeringen?
 Aanraking justitie
 Verslaving (drank, drugs, gokken, gamen), momenteel wel / niet in behandeling*
 Verwijdering vorige scho(o)l(en)
 Psychische /psychiatrische problematiek, momenteel wel / niet in behandeling*
 Gebruik medicijnen
 Financiële problemen
 Anders, namelijk:
Heb je extra ondersteuning nodig bij het volgen van je opleiding?
 Ja, ik heb een lichamelijke beperking* / psychische beperking* / verstandelijke beperking*,
namelijk:
 Anders, namelijk:
Heb je het afgelopen jaar vanuit je school voor voortgezet onderwijs gebruik gemaakt van
voorzieningen in het kader van passend onderwijs?
 Zo ja, welke voorzieningen waren dat?

Gezinssituatie/huidige leefsituatie:
 Ik woon bij mijn ouders / verzorgers
 Ik woon zelfstandig
 Anders, namelijk:
Wie kunnen we waarschuwen in geval van nood?
Naam:
telnr.
Wat is je relatie tot deze persoon?  ouder  verzorger  anders, namelijk:

* graag omcirkelen wat van toepassing is
Friesland College Vavo

tel. 088-0602200

Wat zijn je goede eigenschappen in relatie tot je studie?

Waarom denk je dat je bij het vavo je doel (certificaat of diploma) kunt halen?

Wat zijn je zwakke kanten in relatie tot je studie?

Wat ga je doen om te voorkomen dat deze je belemmeren je diploma te halen?

Wat moeten wij meer van je weten wat van belang is voor het welslagen van je studie?

Hoe heb je van het vavo gehoord? Via:
De ruimte hieronder wordt ingevuld door de intaker.
Advies aan toelatingscommissie.
Kandidaat voldoet aan de toelatingseisen vavo:  ja,  twijfel, omdat:
 verlengde intake Bèta voor de vakken:
Van belang voor de begeleiding:

* graag omcirkelen wat van toepassing is
Friesland College Vavo

tel. 088-0602200

